
  أبو ليلى : قبل العبارة هذه كمان مرّة .

  وقل يا غازي اغزوا ؟ الشيخ :

  جزاك اهللا خريا يا شيخ أسأل اهللا عز وجل أن أكون من الغزاة يف سبيله . السائل :

  بس أنت ! الشيخ :

  وإياكم واحلضور أمجعني . السائل :

  عّمم عّمم . الشيخ :

مما ساءين يا شيخ أن بعض اإلخوة الذين جاؤوا من الكويت قالوا واهللا ما شعرنا بلّذة صيام رمضان يف  السائل :

هذه البالد أبدا البتة ، كأنه كان السبب حسب ما وّضحوا لنا الشّح و البخل الّشديدين املوجودين يف طباع أهل 

هنا ، باعتبار هناك يف البالد يف الكويت سابقا كانت اخلريات تنزل عليهم ممّا هّب و دّب فما تعليقكم  البلد

  على مثل هذه املسائل ,وكيف يستيطع اإلنسان أن ينّمي روح اإلميان يف بالد فقرية مثل هذه البالد ؟

قهاء بالقياس مع الفارق فهم كانوا يعيشون  هؤالء اإلخوة خمطئون ألم استعلموا القياس الذين يسّموه الف الشيخ :

كما ذكرت يف نعيم مقيم فقاسوا البلد اّلذي اضطّروا للنزول فيه وهم يعلمون الفارق الكبري بني هذا البلد و بني 

بلدهم الذي كانوا ينعمون فيه بشّىت الّنعم ، فكلمتهم هذه احلقيقة أنا أراها خطرية جدا أوال من ناحيتني الناحية 

  ىل ما أشرت إليه آنفا من هذا القياس مع الفارق .األو 

أم إذا مل جيدوا يف هذا البلد الظاهرة اليت تدل  " وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته "الناحية األخرى  الشيخ :

على الكرم الذي هو من صفام بسبب ما كان عندهم من مال وفري فال ينبغي أن يقول مثل هذه العبارة أنه ما 

دوا لصيامهم الذي هو فرض ما وجدوا له تلك اللذة هّال مثال استعاظوا عن املالحظة اليت كانوا يالحظوا وج

هناك بأن يشغلوا أنفسهم وأن يشغلوا من يستطيعون من أهل هذه البالد بالعبادة وخباصة بتالوة القرآن هذه 

هلم شيء من الّشعور بلّذة العبادة ممّا يعّوض  الّتالوة اّليت هي من خصائص الّصيام يف رمضان ففي ذلك ما حيّقق

هلم ما فام بسبب الفرق املادي واملايل بني البلدين , فهذا االندفاع الذي يدفع هؤالء اإلخوة إىل مثل هذا 

الكالم فأقل ما يقال فيه إنه كالم غري موزون على كل حال إن أصيب مسلم مبصيبة فعليه أن يذكر مثل قوله 

بلوّنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والّثمرات وبشر الّصابرين اّلذين (( ولنتعاىل 

إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا هللا وإنّا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رّبهم ورحمة وأولئك هم 

من  الّنعم واألموال الوفرية يف ، ويف اعتقادي كل البالد اإلسالمية اّليت آثارها اهللا عز وجل بكثري  المهتدون ))

اعتقادي أّم ما أحسنوا استعماهلا ذلك ألّن البذخ والّرتف والّتبذير عالمات واضحة يف كل هذه البالد بل ويف 



بعض البالد اليت ليست عليها مسحة الغىن والثّروة لكن يوجد فيهم أفراد أغنياء فتجدهم يصرفون هذا املال وحنوه 

م وإما يف ما هو مكروه على األقل كمثل البنيان والتفنن يف رفعه وتشييده والتوسع يف تكثري إما يف ما هو  حمرّ 

غرفه والتفنن يف جتميل جدرانه وحنو ذلك وقد جاءت هناك أحاديث حتذر املسلم من أن يرتفع يف بنيان داره 

يف استعمال ويف اقتناء الفرش  بأكثر مما هو حباجة إليه كما أنه جاء ماهو أخص من ذلك بأنه ال ينبغي التوسع

أكثر من الالزم واإلكثار من الستائر وجتميل اجلدران ا كل ذلك مما جاء يف السنة ولعلكم تذكرون معي بعض 

( فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع ما أشرت إليه من األحاديث كقوله عليه الصالة والسالم 

 ( إني لم أؤمر بكسوة الجدران والحجارة )صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ومن هذه األحاديث قوله  للشيطان )

أو كما قال عليه الصالة والسالم واحلديث يف صحيح مسلم كسوة اجلدران اليوم ظاهرة منتشرة يف كل بيت من 

د بيوت املسلمني الذين يعين توفرت هلم شيء من الثروة فال تكاد تدخل بيتا وقد نصبت فيه الستائر إال وجت

الستارة أطول من النافذة الّضعف ألّن املوضة اآلن أن تكون الستارة متس  األرض والّنافذة تكون إىل هنا أو إىل 

هنا فبدل أن تكون الستارة تسرت النافذة وحتول بني األنظار وبني كشف ما يف الغرفة وإذا بالستارة تسدل حىت 

بدل أن توجه هذه األموال إىل البالد الفقرية اّليت ليس لتكاد متس األرض كل هذا داخل يف اإلسراف والتبذير 

(( وما عندها مّتسع من املال و لذلك و الكالم يف هذا يطول جيب أن نتذّكر دائما وأبدا قول اهللا تبارك وتعاىل 

فنسأل اهللا عز وجل أن ال يعاملنا مبا نستحق كفاء  أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ))

  وبنا وإمنا أن يعاملنا برمحته وبفضله . وإياك .ذن

بعض اإلخوة يقول إنا كنا خمطئني سابقا عندما كنا نقول إن أهل البلد خبالء فلما عشنا بينهم وجدنا  السائل :

  الفقر عندهم فعذرناهم .

  هذا هو الواجب طيب . الشيخ :

  قل فلعل ناس جايني يف الطريق ؟األخ غازي جزاه اهللا خريا ما كان دقيقا فيما ن ... السائل :

  مش مهم يعين الكالم خطأ . الشيخ :

  ال ال يعين لو تكرمت . السائل :

  أخذ اجلواب . الشيخ :

أنا نقول اللذة اليت نشعر ا هناك يف الكويت يف رمضان وأنا كإمام مسجد ربع قرن من الّزمان هناك   السائل :

ام والسهر واالعتكاف هذا الفرق ما كان املوضوع كان عارضا موضوع كنا حنيي ليايل رمضان قراءة القرآن والقي

هذا الشيء املادية هذا كان شيء عارض يعين األصل فعال يعين حىت قبل النكبة هذه ومصيبة الكويت هذه ما  



ا كنا نأيت هنا كنت أشعر بشيء من الفتور يف العبا
ّ
دة يف كنت أعد األيام عدا حىت أرجع ألنه ما أدري الواحد  مل

الدين ألن البلد هنا فيها ترف وفيها االنفتاح على املالهي واللعب وكذا يعين كنت أشعر يف العبادة و اإلطمئنان 

  هناك أكثر من هنا هذا الكالم كنا أشعر به اآلن قبل ما أصبنا به يف املدة املتأخرة حىت نصحح املعلومات يعين ؟

لم جيب أن يكون عبدا هللا عّز وجّل يف السراء والضراء فإخواننا بس هذا كمان عنده جواب عندي ,املس الشيخ :

الكويتيني مع األسف أصيبوا بتلك اهلجمة الشرسة العراقية وشّردوا كما شرد الفلسطينون من قبل فكان على 

املسلم هؤالء وهؤالء مجيعا أن يضلوا عبادا هللا عز وجل خملصني كما كانوا من قبل يعين ال ينبغي أن تتغّري عبادة 

فهو يف السرّاء يعبد اهللا ويف الّضرّاء ينكص على عقبيه ألنه معىن ذلك أنّه يعبد اهللا على حرف  احلقيقة أّن 

املسلمني اليوم مهما كانت أوضاعهم يف بالدهم فهم بعيدون قليال أو كثريا عن احلياة اإلسالمية اليت ينبغي أن 

يخ اإلسالمي األول ما ينبغي أن نراه مطّبقا يف كل زمان ويف كل يكونوا عليها حنن نقرأ مجيعا , نقرأ يف التار 

األحوال مع اليسر أو مع العسر فمّما نقرأ أن املهاجرين األولني ملا هاجروا من مكة إىل املدينة وكان النيب صلى 

اآلية الكرمية اهللا عليه وسلم آخى بني املهاجرين واألنصار برهة من الزمن فوقعت هناك كما شهد اهللا عز وجل يف 

من ذلك مثال وهذا الذي  (( و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ))قصصا تعّرب عنها هذه اآلية 

يهمين من تلك األمثلة أا تبني لنا أن كال من املهاجرين واألنصار كانوا مؤمنني حقا فاملهاجرون فقراء تركوا 

فسهم ونزلوا ضيوفا على األنصار وهم أهل البالد أهل املدينة أهـل بالدهم وأمواهلم وكل أمالكهم وجنوا بإميام وأن

األموال فكان من السياسة الشرعية أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم آخى بني هؤالء وهؤالء وقصة عبد الرمحن بن 

بن عوف عوف مع أحد األنصار ما أدري امسه الربيع تذكرون الذي آخى الرسول عليه السالم بني عبد الرمحن 

ورجل من األنصار امسه الربيع املهم هذا األنصاري عنده زوجتان فقال لعبد بن الرمحن بن عوف اخرت أيهما شئت 

حىت أطلقها لك وأراد أن يقامسه ماله فضال أنه يعطيه زوجة قال هذا معناه أن الطيور على أشكاهلا تقع قال بارك 

على السوق واشرتى عقاال فباعه وربح فيه رحبا قليال مث أخذ  اهللا لك يف أهلك ومالك دّلين على الّسوق فدّله

يرتدد على السوق ومل يرض أن يعيش عالة على األنصاري الغين وبارك اهللا عّز وجّل له يف جتارته اليت بدأت بعقال 

ال نعم , ( ما هذا يا عبد الرحمن تزوجت قبعري حىت تزوج ورآه الرسول عليه السالم وعليه آثار الزواج فقال له 

، الشاهد اليوم إذا وقع  قال بكم ؟ قال بنواة من الذهب , قال هل أولمت ؟ قال ال , قال أولم ولو بشاة )

مثل هذا التفاوت بني غين و فقري ألّن كّال من الفريقني ليس عند حسن الظن الذي جيب أن يكون عليه املؤمن 

ن يؤثره ويكون به خصاصة والفقري نفسه إذا ما يسر اهللا له الغين يبخل على الفقري وال يعطيه ما يغنيه فضال عن أ

غنيا يستحكم فيه ويطمع يف ماله كل من هؤالء األغنياء وهؤالء الفقراء ليسوا كما أراد اهللا عز وجل من أن 



 يكونوا إخوانا كما أمرهم اهللا تبارك وتعاىل فلذلك حنن ننصح من كان غنيا أال ينس حق اهللا عز وجل يف ماله وال

(( يحسبهم الجاهل أن ينسى من حوله من الفقراء واملساكني ويف املقابل ننصح الفقراء أن يكونوا كما قال تعاىل 

هذا املعىن مع األسف ال نلمسه اليوم بني الفقراء فأكثرهم عالة على الناس ويتسّلطون  أغنياء من الّتعّفف ))

 عّز وجّل منهم كما يف هذه اآلية الكرمية ونسأل اهللا عّز على أمواهلم وال يكتمون حاجتهم وفقرهم كما أراد اهللا

  وجّل أن يصلح أحوال املسلمني مجيعا أغنياءهم وفقراءهم .

بارك اهللا فيك ذكرت أنه البد أن نكون عباد اهللا إخوانا فكيف الوصول إىل هذه املرتبة و هذه املكانة  السائل :

  للغين فنصبح جمتمعا مثاليا إن شاء اهللا ؟ العظيمة حىت يرحم الغين الفقري ويدعو الفقري

بالرتبية كما نقول دائما بتعلم األحكام الشرعية ومحل الناس على تطبيقها هذا ليس يعين مش هي قضية  الشيخ :

مادية حىت نقول أسلوا كذا وإمنا هو  العلم مبا أنزل  اهللا وكما بينه رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم وأن نرّيب 

  ا على هذا اهلدى .أنفسن

تطرق شيخنا ملسألة يتدّخل فيها اإلمام , قضية السرتة يف املسجد حقيقة ملا أّمينا الناس فرتة من الزمان  السائل :

وضعنا السرتة سخطوا أم رضوا ما سألنا عنهم ما كان شيخنا إال أنه يزيلها أحيانا وكأنه ال يرى وجوبا ما أدري 

  السؤال شيخنا هل جيوز إرضاء للناس ترك السرتة ؟ ...اس هل جيوز إزالة السرتة يعين فالسؤال اآلن إرضاء للن

هذه املسألة تدخل يف موضوع الذي أشرت إليه آنفا وهو التصفية والرتبية ال جيوز مفاجئة الناس عمليا  الشيخ :

ن الّسّنة يف أنفسنا وأن مبا ال يعلمون ولكن يف الوقت نفسه ال جيوز ترك الناس وهم جيلهون فينبغي أن نطّبق حن

منّهد هلا تعليما للناس ودعوة للناس إىل اتّباع الكتاب والّسّنة فمن كان إماما نفرتض ألّول مرّة ينصب إماما يف 

مسجد ما فهو حيتال ليصلي إىل سرتة ال لينصب أمامه سرتة كما يفعلون يف بعض املساجد يأخذ الطاولة الصغرية 

(( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة مانع ولكن احلكمة يف الدعوة كما قال تعاىل  للمصحف يضعها أمامه ما فيه

فما ينبغي هلذا اإلمام الذي عّني حديثا يف مسجد ما ما مسعوا مطلقا ذه السرتة فهو ال  والموعظة الحسنة ))

وجوب اختاذ ينبغي أن يفجأهم بسرتة تلفت أنظارهم قبل أن يلفت هو نظرهم وبصرهم وبصريم العلمية إىل 

السرتة لكن هو يصلي مثال عند سارية يصلي إىل املنرب يصلي إىل أي شيء منصوب أمامه ولكن ال يصمت وهو 

خيطط أن بعد أسبوع أسبوعني ثالثة ال بد أن حيّدثهم أنّه يا أيها الناس أنتم تدخلون املسجد لصالة السنة القبلية 

تيسر له يف مؤخرة املسجدة يف وسط املسجد مع أنه فيه جمال مثال وكما ترون كل واحد يصلي يف مكان كيف ما 

أن يصلي إىل جدار القبلة أو إىل سارية من السواري أو إىل طاولة موضوعة ال يفعل الناس هذا والّسبب اجلهل 

والّسبب سكوت أهل العلم ليس يف هذا البلد فقط أو يف مسجد , هذا السكوت عّم البالد كلها ال نستثين منها 



دا حىت ولو احلرمني الشريفني فأصبح الناس أعداء السنة بسبب سكوت العلماء  وعدم دعوة الّناس إىل الّسّنة بل

وباليت هي أحسن حىت انقلب الوضع وكما جاء يف بعض األثار املوقوفة أن تصبح الّسّنة بدعة والبدعة سّنة فهذا 

ّبق هذه الّسّنة دون أن يثري فتنة لكن هذا ال يعين اإلمام اّلذي كّلف أن يصّلي يف مسجد من جديد فعليه أن يط

أن يسكت وأن ال يعّلم الناس الّسّنة فعليه مثال مبناسبة ما دخل رجل نقول مثال هذه السارية وهو يصلي هنا 

يقول له يا أخي بينك وبني السارية خطوة فصّل وراءها بارك اهللا فيك ويذكر ما تيسر له من أحاديث يفعل هذا 

هذا ومرّة مع هذا إىل آخره فيصري فيه تفّتح عند أهل املسجد لشيء ما مسعوه من قبل لكن ما جوو  مرّة مع

جماة أنا وضعت السرتة أمامي نقلتها من مكان ملكان أنا صليت وراء العمود وال أحد يقول لإلمام ملاذا صليت 

اولة من كان ملكان شو أنت بتعبد الطاولة خلف العمود ألنه أمر ال ينتبه له عامة الناس لكن ال أنا سحبت الط

ليش عما تصلي إليها وال يكفي ملن يريد أن يعلم الناس أن يقّدم هلم كالما جافّا أيش معىن الكالم اجلاف ؟ يا 

( إذا أخي ال تصل هيك صل إىل سرتة ال . هذا ال يكفيهم ينبغي أن يقول يا أخي قال عليه الصالة والسالم 

( فليدن من سترته ال يف احلديث اآلخر  إلى سترة ال يقطع الّشيطان عليه صالته )صلى أحدكم فليصّل 

، ويروي هلم ما جاء يف صحيح البخاري وغريه من حديث أنس بن مالك رضي  يقطع الّشيطان عليه صالته )

ابتدروا السواري  اهللا تعاىل عنه أن الناس كانوا يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أذن املؤذن لصالة املغرب

( إذا صلى أحدكم فليصل إلى يصلون سنة املغرب ، أي القبلية , ابتدروا  السواري , تطبيقا ألمره عليه السالم 

(( وذّكر فإّن الذّكرى تنفع ، يف اعتقادي إذا استمّر اإلمام يذّكر فالّنتيجة ستكون كما قال رب العاملني  سترة )

شيء من االعرتاض إن مل نقل شيئا من املشاغبة ممّن غلبت عليه الّتقاليد  ال بد أن يكون هناك المؤمنين ))

ال بد أن  (( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ))اجلاهلية اليت تتمثل يف قول اجلاهليني األولني 

" ال  ذلك قواما كما قيل يقع االعرتاض هنا ينبغي على الّداعية أن ال يتغالظ وال أن يتالين وإمنا أن يكون بني

فهو يصرب على السنة دعوة وعمال وإن لقي يف ذلك ما يلقى أما أن يدع  تكن قاسيا فتكسر وال لينا فتداس "

العمل بالسنة بل بالواجب وهو صامت ال يهّيئ حلمل الناس على هذه السنة بل على ذاك الواجب بطريق الدعوة  

، هذا ال ينبغي  والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )) (( ادع إلى سبيل ربك بالحكمةكما قلنا 

  إلمام يؤم املسلمني مهما كان شأن أولئك املصلني هذا جواب ما سألت .

احلقيقة شيخنا قد أكون فظا غليظا يف وضع السرتة أمامي ملا أكون أماما لكن باملقابل ما وجدنا اإلمام  السائل :

روس وعظات وتبيني حكم الشرع يف هذه املسائل للمأمومني وبالتايل حنن يؤدي ما عليه من واجب بإعطاء د

  اآلن يف هذا املسجد ناعور الكبري يف حيص بيص ؟



  ملاذا ؟ الشيخ :

بني شراكسة ناعور اّلذين هم على املذهب احلنفي امسا وبني الصوفية املعروفني بتصوفهم وبني احلركات  السائل :

دة واحلق أن يقال مثل هذه األوضاع حاولنا إنا نؤم الناس لصالة الفجر ويوم اجلمعة و اجلماعات اإلسالمية املوجو 

كوين غري ملزم باإلمامة وال بأداء صالة الفجر يف املسجد ومعىن ذلك إن تركنا اإلمامة ال بد أن يأيت   ...املاضي 

  . ...رجل من أهل البدع أو أهل الضالل ويؤم الناس 

ترى أننا لو تنازلنا قليال واستخدمنا األذان املوحد من قبلنا ألنه ال حرج من باب  فسؤايل اآلن أال السائل :

  الضرورات تبيح احملظورات ؟

  إذا بدك حترق حالك افعل ! الشيخ :

  ال طبعا ما بدي أحرق حايل ؟ السائل :

" اضرب هللا يقولون طيب إىل مىت ستظل كما تريد أن تكون عليه يف أول األمر إىل مىت ؟ إىل ما شاء ا الشيخ :

" أما وهي باردة ما راح تتجاوب معك إطالقا راح يصري معك خض املاء وهي ماء،  أو  احلديدة وهي حامية "

  يذهب جهدك سدى ال بد من الّتمهيد كما ذكرت لك آنفا . تضرب يف حديد بارد "

  نعم . السائل :

السهل جدا أن اإلمام ينقلب إىل واحد من اجلماعة اإلمام يطّبق السنة ويدعو إليها باليت هي أحسن من  الشيخ :

هو يف قلبه سين لكن يف عمله بدعي أيش الفائدة حينئذ إذا كنا بدنا نساير الناس وما جعل الناس اليوم يف غفلة 

عن كثري من الواجبات فضال عن الّسنن واملستحّبات إالّ مثل هذه املسايرة ، بعدين إذا أنت كنت ربّنا عافاك وما  

فت فإن استطعت أن متشي سويا على صراط مستقيم حينما تطوع وتصلي بالناس إماما فنعّم أنت أما إذا  كل

كنت تريد أن متيل ميينا ويسارا عن السنة باسم مداراة الناس وباسم أن إذا جاء غريك سيفعل أسوء من فعلك 

يكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا (( يا أيها الذين آمنوا علهذه ليست من السياسة الشرعية ألن اهللا يقول 

، هذا املنطق الذي أنت تقوله اآلن يتمسك به كل موظف مسلم مهما كانت  وظيفته سيئة ،  اهتديتم ))

املوظف مثال الذي يعمل يف البنك بيقول لك خلي أنا أكون موظفا يف البنك أحسن من أن جييك واحد نصراين 

ربا وال يعرف أحكام بيع الذهب والفضة كما جاء  يف احلديث الصحيح حيّل حمّلي , الصايغ اللي يبيع الذهب بال

ملا تذكره يقول لك أنا أحسن ما يكون حملي نصراين أو أحسن ما تكون  ( الّذهب بالّذهب يدا بيد مثال بمثل )

 أو غري املهنة كلها بيد النصارى وهكذا ، واحد عنده بنت يدخلها املدارس املختلطة من شأن يطّلعها طبيبة مثال

طبيبة هو يعرف أنه يرميها يف اخلطر يقول لك أحسن ما تطلع واحدة فاسقة أو واحدة كافرة تعاجل نساءنا وبناتنا 



إذا خلينا حنن نعلم بناتنا هذا العلم نقول نعم لكن بشرط ما يكون بناتنا كبش الفداء وهذه األمثلة كلها تنطلق 

هة معروف أا غري إسالمية ولكن من جهة أخرى مع األسف من قاعدة غري إسالمية وهي واحلمد هللا من ج

" الغاية تربر تطبق عمليا ويستحسن تطبيقها واألمثلة اليت ذكرا لك آنفا هي داخلة حتت تلك القاعدة وهي 

رجل مرايب مثال بيطلع له ربا لو فرضنا ألف دينار بيقول لك هذه األلف دينار األحسن من أن أتركها  الوسيلة "

  نك أنا آخذها ونوزعها على الفقراء واملساكني حنن نقول كما قال ذلك الشاعر : ليتها مل تزين ومل تتصدق *** للب

املعامالت اآلن كلها ماشية ضمن هذه القاعدة الكافرة الغاية تربر الوسيلة لو ناقشت فيها إنسانا يقول لك هذا 

بعض الكاتبني صرح أنه يف هذا اتمع اليوم ال ميكن  غري إسالمي لكن هو واقع يف تطبيقها شاء أم أىب حىت أنّ 

(( ومن للمسلم أن يعيش إال و يرتكب بعض احملرمات حىت ميشي حاله فأين حنن حينئذ واآلية الكرمية صرحية 

  اتق اهللا مو بس . يّتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ))

  جزاك اهللا خري و بارك اهللا فيك . السائل :

طّيب شيخ يف نفس اال فما هي النصيحة لنا ابتداء و إلخواننا سواء كان إماما أو من إخواننا  السائل :

  الغائبني حىت نستطيع أن نبلغهم إن كان يف األمر شيء ؟

  هي النصيحة قدمت بارك اهللا فيك . الشيخ :

  نعم . السائل :

أحسن وهذا كله تقدم وهذه اخلالصة أما أنت تريد أن تؤذن أن تعلموا بالسنة وأن تدعوا إليها باليت هي  الشيخ :

تؤّذن كما يريد الناس هذا ال جيوز ، أما أنت تريد أن تصلي خالف السنة اليت تعلمها إرضاء للناس وأنت ال 

تدعو إىل السنة أنت تسايرهم عمال وسكوتا ال . لو كنت تدعو وتساير ما فيه مانع ، شايف ؟ فيه فرق , تساير 

  قلنا لصاحينا إىل مىت أنت متشي ذه املسايرة .إيش 

  إىل ما شاء اهللا . السائل :

تدعو وتعّلم وتذّكر وتستمر يف الدعوة لكن تساير مرّة هيك ومرّة هيك ما فيه مانع لكن كما كنت  الشيخ :

ن مساها دار اإلرشاد قرأت مرة يف جملة املنار للّسيد رشيد رضا رمحه اهللا كان قد افتتح مدرسة يف القاهرة أظن كا

وخترج منها طلبة املفروض هؤالء الطلبة الذين خترجوا سلفيون ألن السيد رشيد رضا رمحه اهللا كان عاملا سلفّي 

العقيدة وسلفي املنهج فقها وإن كان عنده شوية أخطاء ال ينجو منها إنسان املهّم خترّج بعض الطلبة وبعد ما 

زع الطلبة باسم دعاة إىل خمتلف البالد اإلسالمية , السعودية ما شاء اهللا خترجوا كما تفعل اآلن السعودية بتو 

عندها أموال كثرية وعندها استعداد أن توزع األلوف املؤلفة من الطلبة أما هذه الدار دار السيد رشيد رضا كانت 



عوة ّمث بعد مّدة شهور بأموال مجاعة طيبني خريين دعوته حمدودة فأرسل بعض الطلبة املتخّرجني إىل الّسودان للدّ 

رجع هذا الطالب لزيارة املدرسة وزيارة مديرها السيد رشيد رضا رمحه اهللا و إذا به يراه على خالف ما فارقه من 

الزي البس جبة خضراء وعمامة ضخمة وزيه غريب جدا ، فسأله ما هذا هو طبعا خرج من املدرسة يلبس لباس 

الد يعين أهلها  ما يرضون إال بأنه الداعية هناك واملعلم والشيخ الزم يتزي عاديا قال له يا شيخ حنن ذهبنا إىل ب

بزي العلماء عندهم , قال له حنن بعثناك بشأن أنت تصري مثلهم وال هم يصريوا مثلك هذا معىن ما قرأته رمحه 

رج فيها لكن هذا يف اهللا ، الشاهد حنن نعلم يقينا أن الدعوة ال ميكن الدعوة إليها طفرة واحدة ال بد من التد

التطبيق العملي ألن الشيء العملي يأثّر على الناس أكثر من الكالم ألن الكالم مع األسف وهذا ما ينبغي أن 

يكون ال يبقى أثره يف أكثر الناس فوت من هون يطلع من هون كما يقولون أما الشيء العملي فهو ناصب 

مل فبيعاكسوه وبيعادوه من هنا جاءت السياسة احلكيمة اليت ذكرها أمامهم دائما أبدا فيتذّكروا الذي جاء ذا الع

الرسول عليه الصالة و السالم حينما فتح مكة وقضى على الشرك والكفر فيها وحّطم األصنام اّليت كانت على 

ه سطحها ودخل وصّلى ركعتني يف جوف الكعبة ملا رأته السيدة عائشة رضي اهللا تعاىل عنها أرادت أن تفعل مثل

( يا عائشة صلي في الحجر فإنه من الكعبة وإن قومك وأن تدخل الكعبة وتصلي ركعتني فقال عليه السالم 

لما جّددوا الكعبة قصرت بهم الّنفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة ولوال أّن قومك حديثوا عهد بالشرك 

( ولجعلت لها بابين مع األرض  أي أدَخَل احلجر لهدمت الكعية ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السالم )

، لكن خشي عليه الصالة والسالم أنه إذا هدم الكعبة يقول ما خلى لنا  بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه )

شيء حىت الكعبة اليت بناها إبراهيم عليه السالم هدمها ، لكن أنتم ترون يف الوقت الذي مل ينّفر بّني أن احلكم 

عبة وينبغي أن جيّدد بنيان الكعبة على أساس إبراهيم عليه السالم ولكن خيشى أن الشرعي أن احلجر من الك

تكون الفتنة فرتك الكعبة كما هي .من هذا احلديث وأمثاله حنن نرى أن الداعية احلق يساير الناس عمال برهة من 

ملوعظة احلسنة واهللا املستعان الزمن وأحيانا ولكن جيب أن يظل داعية إىل احلق كما ذكرنا أكثر من مرّة باحلكمة وا

.  

شيخ لو مسحت يف منطقة البدو ناس عندهم عادات وتقاليد يعين هم أنشئوا عليها بالنسبة للشغل  السائل :

هناك كإمام وخطيب الناس عندهم موضوع الوليمة فلما يوملوا الوليمة ال يدعى إليها فقراء املسلمني ولكن يدعى 

باهللا كمان الفسقة والذين ال يصلون وال يأتون املساجد فكان العادة عندهم أن يدعو  إليها األغنياء ومنهم والعياذ

  الشيخ أوال وهذا شيء يعرف فما املخرج من هذا ؟

املخرج هو ماقلت لك إن كنت شيخا ال مسح اهللا ودعيت فتستجيب ولكن تقوم بواجب البيان ماذا  الشيخ :



األغنياء ويطرد عنها الفقراء هذا الكالم تبينه يف ذلك اتمع والشك قلت اآلن أن شر الدعوات اليت يدعى إليها 

" أنه سيبقى له أثر وشيء بسيط أما أن تستجيب وتأكل وتشرب وتكيف و ترجع ومثل ما يقول عنا يف سوريا 

  هذا ما بيصري ؟ تييت تييت مثل ما رحت جييت "

  السالم : طيب هناك أمر آخر ؟

  تفضل . الشيخ :

  فس املسجد أو نفس الناس عندهم موضوع منع السرتة يف الصالة كما تكلم األخ حنن نقع فيه يعين .ن السائل :

  عفوا فيه شيء جديد غري ما حكوا وما حكيت ؟  الشيخ :

  ال ال فيه جديد . السائل :

  . ...هات  الشيخ :

  . اجلديد هو يعين ما يستجيبون لنداء اهللا سبحانه وتعاىل تكلمنا معهم السائل :

  إذا هم ما يستجيبون لدعوتك فحسبك أنت أن تستجيب لدعوتك . (( ليست عليهم بمصيطر )) الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

ولذلك شعرت أن ما فيه كالمك شيء جديد ألنين قلت آنفا جوابا لألخ غازي أنه أنت صل وراء  الشيخ :

فت أنظارهم وحتطهم جمادلني خماصمني إىل آخره ، هذا من جدار , وراء عمود , وال جتيب هذه الطاولة اّليت يتل

  . ( ال يقطع الشيطان عليه صالته )الناحية العملية أنت ال تستغين عن السرتة ألن هذا أمر واجب 

  نعم . السائل :

لكن يف الوقت نفسه ادع إىل سبيل ربك باحلكمة يا يا إخواننا يا مسلمون هيك الرسول قال هيك  الشيخ :

ل فعل وهناك قصة ما ذكرا آنفا واآلن ما دام عدمت إىل نفس املوضوع فنعود إليه بطريقة أخرى الرسول الرسو 

صلى اهللا عليه وسلم كما يف صحيح مسلم كان يصلي ذات يوم بالناس إماما يف مسجده فرأوه كأنه مد يده إىل 

 ليس من عادته أن يفعل ذلك يف شيء أمامه وهم ال يرون هذا الشيء لكن رأوه أنه عليه السالم فعل فعال

صالته كما رأوه مرة حينما صلى م عليه الّصالة والّسالم مرة واحدة يف حياته صالة كسوف الشمس فهو 

يصلي تقّدم ماّدا يده عجبوا من ذلك وبعد قليل تأخر كأنه يرى شيئا خميفا حىت تضعضعت الصفوف من خلفه 

وا له يا رسول اهللا رأيناك فعلت يف صالتك ما مل تكن تفعله قال عليه عليه السالم فبعد اخلروج من الصالة قال

( لقد مثّلت لي الجنة والنار في حائطكم هذا ورأيت الجّنة وثمارها وعنبها فههمت أن الصالة والسالم 

ار ( ثم رأيت النمث تذكر أن هذا طعام حمرما على الناس إىل بعد أن يدخلوا اجلنة قال  أقتطف عنقودا منها )



( إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال مث قال هلم عليه السالم  فرأيت لهيبها ولفحها فتأخرت )

كذلك يف غري هذه الصالة رأوه   تنكسفان لموت أحد وال لحياته فإذا رأيتم ذلك فصّلوا وتصّدقوا وادعوا )

د هجم الشيطان علّي وفي يده ( لقوهو يصّلي بالّناس إماما كأنه يقبض على شيء سألوه عن السبب قال 

شعلة من نار يريد أن يقطع علّي صالتي فقبضت على عنقه وشددت عليه حتى وجدت برد لعابه في يدي  

لربطته في سارية من  (( رب هب لي ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي ))ولو دعوة سليمان عليه السالم 

إذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم  وهو املعصوم ،  سواري المسجد حتى يصبح ولدان المدينة يلعبون به  )

أراد الشيطان أن يقطع عليه صالته فماذا نكون حنن إذا علينا أن نّتخذ الوسيلة الشرعية اليت تساعدنا على أن ال 

نعرض صالتنا إلبطاهلا أو للنقصان من ثواا ،  فالغرض من هذا كله أن اإلمام ال يكون معذورا إذا ترك مثل هذا 

ألمر الواجب مسايرة للناس وخباصة أن هذه القضية ميكن كما أشرت آنفا أن املسايسة واملدارات وليس املداهنة ا

ميكن املسايسة واملدارات هلؤالء الناس الذين هم صم بكم ال يعقلون ، لكن مع ذلك ال بد من أن التدرج يف 

  دعوم إىل اهللا وباليت هي أحسن .

ال السابق اآلن يعين هل يفهم من كالم حضرتك بالنسبة للوظائف يف مثل هذه شيخ يف نفس ا السائل :

  األمور ال يقرتب منها ؟

ال يقرتب منها إذا كان بدو ميشي أو يغزو على طريقة غازي أما إذا كان على املنهج الذي قلناه آنفا  الشيخ :

  فهذا واجب ، فهمت ؟ فهمت كيف ؟

  خيضع للدولة معناه يتنحى عنه ؟ نعم شيخنا بالنسبة لألذان السائل :

  آه إذا كان هو يعين يكلف بالتأذين وخيالف الشرع فاجلواب ما مسعت . الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا . السائل :

  وإياكم . الشيخ :

  الشيخ لو مسحت .  السائل :

  نعم . الشيخ :

يطلب أختا من األخوات وأبوها هناك سؤال لو مسحت وأمر ضروي جدا ،  فيه أخ من اإلخوة أراد أن  السائل :

يعين أخا حنسبه على خري وال نزكي على اهللا أحدا والرجل اشرتط معه شرط أوال ال مهر وال صداق وال أي شيء 

  . ...ولكن قال له خترج أربعة شهور يف سبيل اهللا معليش ألن السؤال 

  أنا ما عملت شيء لسى أنا أمسعك . الشيخ :



خترج أربعة شهور يف سبيل اهللا وبدون أي شيء أعطيك بنيت بس مبجرد أنك خترج قال لألخ قال له  السائل :

أربعة شهور يف سبيل اهللا فهذا األخ يعين اآلن حمتار هو ال يريد خيرج ولكنه يريد البنت يعين ما املخرج من هذا 

  األخ يسأل سؤاال وبده الرد ضروري يعين ؟

  ا أقول وأعين ما أقول عن مثل هذا أتدري كيف ؟أظن سبق اجلواب ال أقول عن هذا وإمن الشيخ :

  كيف ؟  السائل :

الغاية تربر الوسيلة أم ال تربر ؟ ماذا فهمنا من احملاضرة السابقة الغاية تربر الوسيلة كنت معنا يف البحث  الشيخ :

  السابق أم ال ؟ أظن كان غائبا .

  نعم . السائل :

  كنت معنا ؟  الشيخ :

  معكم آه . السائل :

  كيف هل الغاية تربر الوسيلة ؟  شيخ :ال

  نعم . السائل :

  أنا ما أحب الناس الذين ينعمون يل بالكالم أريد أن يكون متفهما معي بارك اهللا فيك  الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  نصف العلم ال أدري ؟ الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  أليس كذلك ؟ الشيخ :

  أي نعم . السائل :

فإذا كنت غائبا عن موضوعنا السابق ومل تتبينه فال تنعم يل يف كالمك وقل يل ما انتبهت أما إذا كنت  الشيخ :

فامها فستعرض نفسك المتحان بسيط جدا فإيش معىن الغاية ال تربر الوسيلة وهل هذه قاعدة إسالمية أم قاعدة 

  غري إسالمية عرفت هذا ؟

  واهللا نعرفها . السائل :

ا هذه القاعدة ليست إسالمية ولكن املسلمون ينطلقون منها فهم يكفرون ا لسانا ويؤمنون ا قلنا آنف الشيخ :

عمال وضربنا أمثلة عديدة وعديدة جدا إّا كنت تذكر اّلذي يضع ماله يف البنك ويطلع ألف عشرة أالف ربا 

  بحث .يقول أنا أحسن آخذهم وأتصدق فيهم  وقلنا ليتها مل تزين ومل تصدق تذكر هذا ال



  أّول الكالم . السائل :

كذلك ضربنا بعض األمثلة األخرى منها أن كثريا من املسلمني اليوم يعّرضون نساءهم للفتنة ولتزل ن   الشيخ :

األقدام يف سبيل حتصيل علم هذا العلم أقول اآلن ليس فرضا عينيا وإمنا هو فرض كفائي كأن تتخرج مسلمة 

الطبيبة اليوم ال بد أن تتعرض لكثري من الفتنة فتخالط الشباب والرجال من  طبيبة لكن أنتم تعلمون أن خترج

دكاترة من تالمذة إىل آخره ، فكيف يستبيح بعض املسلمني أن يعرضوا بنام ملثل هذه الفتنة الغاية تربر الوسيلة 

... .  


